"Det lokala Skafferiet"
I kommunen har vi haft ett första möte med det nya nätverket
"Det lokala Skafferiet".
Syftet med nätverket är att vi ska mobilisera alla entreprenörer och
hobby odlare m. fl att gå samman och marknadsföra sina lokala produkter,
på ett och samma ställe.
På landsbygden idag vet vi att, det finns många som bakar bröd och kakor,
röker fisk, kött och korv, odlar i sin trädgård, plockar svamp, lingon och blåbär som man
sen torkar eller gör sylt/saft/gelé av.
Många odlar växter och driver upp plantor i sina växthus. En del med trädgårdar får
så mycket frukt i skörde- säsongen att man inte kan äta upp allt. Då kan det bli lite saft och
sylt av det.
T. ex tittade jag i en folder som beskrev Kringlor från Virestad idag.
Typiska Smålandskringlor går att förpacka och sälja på torget.
Att just hitta de genuint trevliga och för Älmhult typiska produkterna är viktiga för oss att få
med i nätverket.
Det lokala Skafferiet är ett namn som vi har köpt och under det namnet kan vi marknadsföra
allt möjligt
som är lokalt producerat.
Nästa träff, den 10 juni kl 18.30 i kommunhuset,
hoppas vi få se er som pysslar hemmavid men vill sälja sitt överskott
på Familjefestivalens dagar den 30/31 augusti,
då vi lanserar Det lokala Skafferiet på torget i Älmhult.
Vi har bokat upp ytterligare torgdagar sista lördagen i varje månad.
Skickar med mötesanteckningar och deltagare från träffen vi startade upp med den 25 april.
Hör gärna av dig om du eller någon från din förening, kan komma den 10 juni?
Information kommer även i kommun-info för juni månad
Hälsningar
Tina
Detta är ett Landsbygdsprojekt och ett samarbete mellan Leader Linné, Handelsplats Älmhult
och Älmhults kommun
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